סדר יום – ישיבת ועד מנהל 03.6.03
נוכחים :גדעון קורן -יו"ר ,עירית עמית כהן ,תמר טוכלר ,שמוליק גרואג
נעדרים :טל איל
אורחת :הילה
 .0אישור פרוטוקולים  -אושר
 .2תחרות סטודנטים בנושא שימור מגדלי מים.
סטודנט מבצלאל – דרך ברקלי ,תחרות סטודנטים בנושא שימוש מחדש במגדלי מים .הוא זכה
בתחרות בברקלי ,פרס של  0333דולר .התחיל להרים את הפרויקט ביחד עם שמוליק גרואג.
תחרות לאדריכלים צעירים ו\או סטודנטים  ,שימוש חדש במגדלי מים ותיק מידע.
בונוס – מי שפותח מידע ליותר ממגדל אחד.
מייק – חסות של אונסקו
מייק יום הולדת  -03שיפוט במסגרת חגיגות.
תמר -שוריין למאי.
הועלתה בקשה למימון
תמר – עובדתית – דווקא ישובים כפריים פועלים לשימור מגדלי מים.
המועצה לשימור אתרים – תתן כסף.
אפשרויות למימון הפרויקט :חברת חשמל ,חברת מקורות ,בר אילן ,חברות קבלניות (רובי
פלד) ,רשויות ,קק"ל .חברת החשמל .חברת מגדל.
התערוכה תהיה ביום ההולדת של מייק .בהתאם להתמחויות של כל מתעד ,ההרחבה תעשה
בהתאם.
שמוליק -פרס איקומוס?
יוכרז מגדל – תוך  22שעות-
תמר – יעלו את האתרים לאתר?
עירית – יש להגביל את התאריכים של מגדל מים (עד שנות ה. )63-
קרן רש"י – פרס הפריפריה.
לבקש מאיקומוס –  ₪ 6333לאתר או  ₪ 0333לצלמנייה עבור סריקות.
 6333שקל עבור תשלום האתר.
יש לבנות תקציב.
גידי – תומכים בדרך כלל כ.₪ 0333-
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הוחלט :תעבור הצעה מסודרת של  ₪ 6333ע"י שמוליק גרואג.
התרומה של איקומוס – פרס ,תביע באופן ברור את תמיכת איקומוס ישראל.
סיכום :אישור עקרוני ניתן .מאשרים סכום
הפנייה מאתר האינטרנט
פרס שיהיה על שמנו
עזרה אדמינסרטיבית
סכום של ₪ 0333

 .0סיכום כנס שדרות ירושלים
 003איש ,היה מעניין .היה מוצלח .הפאנל נמשך.
תמר :לא יצאו עם משהו החלטתי .לגרום להבטיח ששדרות ירושלים ישומרו .הדאגה מהרכבת –
הנזק שהיא יכולה לגרום .עצם הדיון מושך דיון איך אפשר לשמר את השדרה.
יש מקום לערוך המשכי .היתרון של איקומוס איך מתמודדים עם דילמות כאלו בעולם .הרכבת
צריכה להרים את שדרות ירושלים .התמודדות הרשיות – מקומם .מבחינת תכנונית שימורית – צריכה
לצאת הקריאה ,פולו אפ.
איך מכניסים כאיקומוס למודעות הציבורית – ידע בצורה מסודרת מחו"ל – איך מניפים את הנושא?
דרך הועדות המקצעיות? דרכים היסטוריות ,
בהמשך לועד מנהל קודם – סוכם אם מדובר במורשת עולמית או רשימה טננטיבית .אם רוצים
לטפל בנושא אחר ,יש לפנות לאונסקו .יש לנו עניין לטפל בשדרות ירושלים.
תמר – אני מדברת על הועדות המקצועיות .חוות דעת על משהו השוואתי.
גידי – באיזו מסגרת לחוות דעה? המועצה לשימור צריכה להוביל את המשך הדיון בכך ואיקומוס
תוכל להמשיך לתת את חוות דעתה בנושא.
שמוליק – מהלך המשך מול עיריית תל אביב .איקומוס תביא את הידע.
חייבים לעשות כנס המשך? –
הוחלט כי הדבר יוטל לועדה לערים היסטוריות – ראשות גיורא סולר.
שמוליק גרואג יפנה לגיורא סולר.
המועצה צריכה לקדם את המהלך.
תבוא פנייה מסודרת מהמועצה לשימור( .תמר טוכלר) .
תומכים בכך שהמועצה לשימור תוביל מהלך לכנס המשך שדרות ירושלים( .תמר ושמוליק יגישו
בקשה למועצה" .רכבת קלה בעיר היסטורית – דילמות שימור מול פיתוח".

 .2דיווח נסיעה לצרפת.
תמר טוכלר דיווחה מביקורה בישיבה השנתית של פרויקט רמפאר בצרפת.
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(* אין איקומוס פלסטין .מבחינתנו זו הזדמנות ,כי אם נמצא פלסטינים בעלי זיקה לשימור ,נוכל
להקים את איקומוס פלסטין שוב .לבנות בסיס חדש לשיתוף פעולה .לאתר גורמים לשיתוף
פעולה מקצועי.
הוחלט כי גידי ידבר עם מייק בנושא)
תמר – רצון ליצור סדנאות מקצועיות – במקום חדש??? ,סדנאות לאנשים מבוגרים יותר – ידע
כגשר.
להרים כינוס על שכונות גנים – כיום בפריז הם פרברים של מהגרים -אבל אתרי השכונות
משומרים.
מחנות שימור – להביא צעירים מדניס לעכו .אין אפשרות ללהוציא את זה מעכו.
פגישה רשמית עם נציגות עיריית עכו - ,לא פבריס ולא קלוד שמעו על שתפ מעכו.
סיכום הנסיעה:


פרויקט רמפאר



אופציה פרויקט חילופי משמרות – סאן דניס -בשיתוף רמפאר ועכו.



לבדוק שת"פ עם הכפר לשימור



בדיקות אופציות עם מרכז שימור שני לייצר סדנאות.



עמותה – לחילופי סטודנטים.



פאנל בנושא הים התיכון – סלון ה -06-כנס של ארבעה ימים בתחילת נובמבר ,בו תערוכה
של מוסדות שימור ושל חברות שמתעסקות שימור .מחשבה להקים דוכן של שימור
ישראלי( .כנס בלובר) .חלון של התרבות ישראל דרך נושא השימור.

 .0פרוייקט רמפאר .
פרסום הפרויקט רק ברשת האוניברסיטאות .משתתפים יותר איכותיים
הוצג תהליך הקבלה .מילוי טפסים ,ראיון אישי
אמש התקיים יום אוריינטציה וסדנת צרפתית בשגרירות.
ביטוח רק לתקופת המחנה.

 .6עדכון נוהל החזרי נסיעות -ועדת ביקורת
במצבנו הנוכחי  -שתאשר מינימום לנוסע – .ועדת ביקורת.
להעביר לעירית ולתמר – החזרי נסיעות.
האם לקבוע תקרת מינימום להחזרי נסיעות? מי שעומד בקריטריונים – תומכים בסכום מינימלי
של  233דולר למי שעומד בקריטריונים.
צעירים  -כדי שיוכלו לנסוע ,יש לשנות קריטריונים .לקבל נקודות נקודתיות בפרויקטים
מסוימים.

 .0שיתוף פעולה עם המועצה לשימור
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המועצה לשימור החליטה שהיא בעד שיתוף הפעולה .ברמה העקרונית בדברים המקומיים,
אלינו לפנות למועצה לשימור שלה יש עדיפות ברמה המקומית .אם המועצה לשימור רוצה
לחבור אלינו ,שתפ אם לא ,בלעדיהם.
כשהם רוצים לערוך פעילות במישור הבינלאומי – עליהם לפנות אלינו ,אם איקומוס מעוניינת-
שתפ ,אם לא ,שיפעלו לבד.
מעבירים את התוכנית שלהם מראש – נודיע אם אנחנו רוצים לשתפ.
אירוע לכבוד יום כדה"א – חצר סרגיי
יום עיון בשכונת גאולים בבקעה – סיור עירוני על שימור עירוני
שבוע סיורים בעיר העתיקה של באר שבע
טכנולוגיות שימור – יום עיון בינלאומי
שימור בזיכרון.
סיורים – סדרת סיורים

 .8סקר חברים.
 .9כנס התעדת משמרים
ביקשו מאיקומוס ישראל להיות חברים בצווות היגוי .שת"פ ארגוני – צורך בשותף מהועד
המנהל.
עירית עמית כהן תהיה נציגת איקומוס בועדת תיאום .שמוליק ותמר יהיו חלק מהועדה יחד עם
אמנון בר אור.
הוחלט כי היור קורן יעדכן את יעל אלף כי עירית היא הנציגה שלנו ושעירית תהיה איתה בקשר
ישיר.

 .03תוכנית שנתית
יש להחליט שאנחנו דורשים מיו"ר הועדות שיתנו במהלך שנת  \2300כדי שבספטמבר אוקטובר
נוכל להוציא תוכנית שנתית לקראת שנת .2300
להוציא לכל יו"ר הועדות – לעשות איתם סבב .לראות מי טרם עשה פעילות לשנה הבאה
בצורה מסודרת.

 .00שונות
בנייה בכותל .שתעשה פנייה רשמית מהועדה למורשת עולמית.
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